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Plats:

Regionens hus, sal A
Beslutande:
Malin Wengholm (M), ordförande
Maria Frisk (KD)
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Britt Johansson (M) ersätter Malin Olsson (M)
Jimmy Henriksson (L)
Martin Hytting (M)
Mattias Ingesson (KD) ersätter Anna-Karin
Yngvesson (KD)
Monica Li (V) ersätter Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S) närvarande §§ 119-128
Sibylla Jämting (MP) ersätter Markus Eskdahl (S)
§§ 129-136
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S) ersätter Bo Kärreskog
Rachel De Basso (S)
Annica Nordqvist (MP)
Samuel Godrén (SD)
Ersättare:
Lilian Sjöberg-Wärn (M)
Sibylla Jämting (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Helena Stålhammar (C)
Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anders Liif, HR-direktör
Christina Jörhall, Kommunikationsdirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Linda Byman, sekreterare

§119

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses
Jeanette Söderström (S).

§120

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.
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§121
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Anmälan av informationshandlingar
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.

§122

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§123

Information och aktuellt
Agneta Jansmyr, regiondirektör informerar om följande:
 Ann-Marie Schaffrath slutar sin tjänst som
sjukvårdsdirektör för verksamhetsområde kirurgisk vård.
 Ansökan om medel till laddstolpar handläggs på
naturvårdsverket och svar inväntas.
 Utvecklingskraft 7-8 september och 250 möjligheter 7-8
september.
 Klimatveckan.
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör och Anders Liif, HRdirektör informerar om och besvarar frågor om följande:
 Sommaren 2016 – vårdplatser och överbeläggningar samt
bemanning
Anders Liif, HR-direktör informerar om och besvarar frågor om
följande:
 Analys av ökade kostnader för hyrbemanning, effekter på
hyrbemanning av regionens utbildningssatsning av STläkare samt i vilken mån ST-läkare stannar kvar i region
Jönköpings län.
Marcus Eskdahl (S) önskar en redogörelse kring varför antal
årsarbetare är samma som tidigare år.
Frågan tas upp vid regionstyrelsens arbetsutskott.

§124

Månadsrapport
Ekonomidirektör Jane Ydman redovisar övergripande ekonomiskt
utfall per augusti 2016.
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Reglemente för intern styrning och kontroll
Diarienummer: RJL 2016/2847
Beslut
Regionfullmäktige föreslås besluta
 fastställa reviderat reglemente för intern styrning och
kontroll
Sammanfattning
Regionledningskontoret redovisar förslag till reviderat
reglemente för intern styrning och kontroll.
Det tidigare reglementet var utformat efter de förutsättningar
som gällde innan tillkomsten av ny verksamhetsorganisation
och nya nämndreglementen. I reglementet tydliggörs ansvar och
roller för arbetet med intern styrning och kontroll
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2016-09-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-04
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink (S) föreslår att nämnder och styrelse tillsammans
med regionens revisorer får fördjupad information angående
styrning och kontroll.
Frågan tas upp vid regionstyrelsen arbetsutskott.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

§126

Internationell policy
Diarienummer: RJL 2015/1943
Beslut
Regionfullmäktige föreslås besluta att
 fastställa policy för internationell verksamhet med det
tillägg avseende AER som Carina Ödebrink framfört vid
regionstyrelsens arbetsutskott § 142
 texten kompletteras under stycket Policyn klargör hur det
internationella… med följande tillägg ”Den ska tillämpas
tillsammans med övriga av regionen fastställda policys
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och styrdokument som t.ex. hållbarhetsprogrammet.”
enligt Annica Nordqvists (MP) förslag
mindre redaktionella justeringar i texten ska göras.

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Förslag till internationell policy för Region Jönköpings län har
tagits fram i samråd med regionstyrelsen och regionstyrelsens
arbetsutskott.
Vid behandling i regionstyrelsens arbetsutskott den 27 juni gavs
ett antal förslag på tillägg i policyn, detta har nu infogats i
föreliggande förslag.
Länets kommuner har sedan tidigare givits möjligheter att lämna
synpunkter. Föreliggande förslag kommer att ersätta tidigare
antagen policy.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2016-09-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-02
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Annica Nordqvist (MP) yrkar att efter texten som börjar med
Policyn klargör hur det internationella… lägga till texten
”Den ska tillämpas tillsammans med övriga av regionen
fastställda policys och styrdokument som t.ex.
hållbarhetsprogrammet.”
Annica Nordqvist (MP) yrkar att en extra punkt läggs till under
rubriken Utgångspunkt.
”Klimatsmart resursanvändning och god miljö”.
Carina Ödebrink (S) yrkar bifall till yrkandena från Miljöpartiet
Carina Ödebrink (S) yrkar en komplettering med ytterligare ett
syfte under rubriken Syfte
”- För regionen innebär internationellt samarbete i en
globaliserad värld ett givande och tagande - i solidarisk
samverkan med våra partners.”
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Carina Ödebrink (S) yrkar att under AER lägga till texten.
”Organisationens syfte är att främja regionala intressen i och
utanför Europa. AER är ett forum för förtroendevalda och
tjänstemän för att främja och skapa förutsättningar för
interregional samverkan och utbyte av kunskaper och
erfarenheter utifrån Region Jönköpings läns prioriterade
områden”.
Annica Nordqvist (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas
yrkanden.
Maria Frisk (KD) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag om en
kompletterande text samt yrkar avslag till Miljöpartiets yrkande
om en extra punkt samt,
yrkar avslag på båda tilläggsyrkanden från Socialdemokraterna.
Yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
På ordförandens fråga bifaller styrelsen Annica Nordqvists
yrkande om ett tillägg i texten som börjar med Policyn klargör hur
det internationella…
”Den ska tillämpas tillsammans med övriga av regionen
fastställda policys och styrdokument som t.ex.
hållbarhetsprogrammet.”
Ordföranden ställer sedan förslaget från Miljöpartiet om att en
extra punkt läggs till under rubriken Utgångspunkt ”Klimatsmart
resursanvändning och god miljö”, mot Maria Frisks
avslagsyrkande och finner att styrelsen bifaller Maria Frisks
yrkande att avslå en extra punkt.
Votering begärs där Maria Frisks yrkande (JA) ställs mot Annica
Nordqvists yrkande (NEJ).
JA röstar följande 8 ledamöter: Samuel Godrén (SD), Rune
Backlund (C), Britt Johansson (M), Jimmy Henriksson (L),
Martin Hytting (M), Mattias Ingesson (KD), Maria Frisk (KD),
Malin Wengholm (M).
Nej röstar följande 7 ledamöter: Marcus Eskdahl (S), Jeanette
Söderström (S), Jonas Nilsson (S), Rachel de Basso (S), Annica
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Nordqvist (MP), Monica Li (V), Carina Ödebrink (S).
Därmed avslår styrelsen Miljöpartiets förslag om en extra punkt.

Ordföranden ställer Carina Ödebrinks (S) yrkande om att
komplettera med ytterligare ett syfte under rubriken Syfte
mot Maria Frisks (KD) yrkande om avslag och finner att styrelsen
bifaller Maria Frisks yrkande att avslå kompletteringen.
Votering begärs Maria Frisks yrkande (JA) ställs mot Carina
Ödebrinks yrkande (NEJ)
JA röstar följande 8 ledamöter: Samuel Godrén (SD), Rune
Backlund (C), Britt Johansson (M), Jimmy Henriksson (L),
Martin Hytting (M), Mattias Ingesson (KD), Maria Frisk (KD),
Malin Wengholm (M)
Nej röstar följande 7 ledamöter: Marcus Eskdahl (S), Jeanette
Söderström (S), Jonas Nilsson (S), Rachel de Basso (S), Annica
Nordqvist (MP), Monica Li (V), Carina Ödebrink (S)
Därmed avslår styrelsen Socialdemokraternas förslag om att
komplettera texten med ytterligare ett syfte.

Ordföranden ställer Carina Ödebrink (S) yrkande om ett tillägg i
texten under AER mot Maria Frisks (KD) avslagsyrkande och
finner att styrelsen bifaller Maria Frisks yrkande att avslå tillägget
under AER.
Votering begärs där Maria Frisks yrkande (JA) ställs mot Carina
Ödebrinks yrkande (NEJ).
JA röstar följande 8 ledamöter: Samuel Godrén (SD), Rune
Backlund (C), Britt Johansson (M), Jimmy Henriksson (L),
Martin Hytting (M), Mattias Ingesson (KD), Maria Frisk (KD),
Malin Wengholm (M)
Nej röstar följande 7 ledamöter: Marcus Eskdahl (S), Jeanette
Söderström (S), Jonas Nilsson (S), Rachel de Basso (S), Annica
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Nordqvist (MP), Monica Li (V), Carina Ödebrink (S)
Därmed avslår styrelsen Socialdemokraternas förslag om ett
tillägg i texten under AER.
Styrelsen föreslår i övrigt att mindre redaktionella justeringar i
texten ska göras.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§127

Policy för upphandling av varor och tjänster
Diarienummer: RJL 2016/2881
Beslut
Regionstyrelsen
 Återremitterar ärendet till arbetsutskottet för fortsatt
beredning.
Sammanfattning
Upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sätt så att en
god hushållning med Regionens resurser uppnås. Förslag till
policy och riktlinjer har tagits fram för att stödja Regionens
verksamheter och medarbetare i upphandlingsprocessen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2016-09-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink (S) yrkar att ärendet återremitteras till
regionstyresens arbetsutskott för fortsatt beredning och
sambehandlas med motionen – Strategisk upphandling för
innovationer och social miljömässig hållbarhet Dnr RJL
2016/750.
Ordföranden Malin Wengholm (M) instämmer i en återremiss av
ärendet.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
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Ombyggnad av käkkirurgen
Diarienummer: RJL 2016/2239
Beslut
Regionfullmäktige föreslås
 besluta godkänna en investeringsutgift på 1 450 000
kronor för ombyggnad av käkkirurgen på Länssjukhuset
Ryhov
Sammanfattning
Ombyggnad av käkkirurgen syftar till att öka tillgängligheten
för patienter, förbättra möjligheten till sekretess och integritet
samt en förbättring av patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av
investeringar bedöms uppfyllas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2016-09-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-30
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till ärendet.
Vidare föreslås att en kort tjänstemannaredovisning hålls för
styrelsen vid större investeringsärenden.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

§129

Hyresavtal Datorgatan ITC
Diarienummer: RJL 2016/2865
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 Godkänna hyresavtal mellan Region Jönköpings län och
KB Positronen 1(Vättersnäs Förvaltnings AB) rörande
inhyrning av lokaler för IT-centrum för en period om fyra
år från 2016-10-14 med möjlighet till förlängning.
Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
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eget yrkande med följande motivering:
”När det gäller hyresavtal ITC vill vi att det kallas till ett extra
ägarsamråd med Bostadsbyggen AB innan slutligt beslut tas.
Regionstyrelsen har det övergripande arbetsmiljöansvaret och i ett
gemensamt ägt bolag utgår vi från att det finns en ömsesidig vilja
till att titta på en lösning som är bra för båda parter utifrån de nyss
beslutade ägardirektiven.”
Sammanfattning
Regionfastigheter har arbetat fram ett hyresavtal mellan Region
Jönköpings län och KB Positronen 1 (Vätternäs Förvaltnings
AB) för inhyrning av 3 552 kvm för IT-centrums verksamhet
till en årshyra på 4 560 000 kronor/år. Avtalet avser
ersättningslokaler för lokaler på Rosenlund som Region
Jönköpings län hyr av Bostadsbyggen AB. På grund av brister i
inomhusmiljön har evakuering fått ske av arbetsmiljöskäl.
Regionfastigheter bedömer att en återflytt till lokalerna inte är
lämplig.
Förslaget är att regionstyrelsen godkänner detta och att IT
centrum tillträder lokalerna under oktober 2016.
Regionfastigheter bedömer att avtalet är på marknadsmässiga
villkor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2016-09-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink (S) yrkar att ärendet bordläggs.
Rune Backlund (C) yrkar bifall till föreliggande förslag om att
hyresavtalet godkänns vid dagens sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag.
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Carina
Ödebrinks (S) yrkande (NEJ).
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JA röstar följande ledamöter: Rune Backlund (C), Britt Johansson
(M), Jimmy Henriksson (L), Martin Hytting (M), Mattias
Ingesson (KD), Monica Li (V), Maria Frisk (KD), Malin
Wengholm (M)
Nej röstar följande ledamöter: Jeanette Söderström (S), Jonas
Nilsson (S), Rachel de Basso (S), Carina Ödebrink (S)
Följande ledamöter avstår: Sibylla Jämting (MP), Annica
Nordqvist (MP), Samuel Godrén (SD)
Styrelsen bifaller därmed föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfastigheter
§130

Hyresavtal Nässjö kommun avseende
Fastigheten Skansen 5
Diarienummer: RJL 2016/2864
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 Godkänna hyresavtal mellan Region Jönköpings län
och Nässjö kommun avseende uthyrning av lokaler till
Nässjö kommun i fastigheten Nässjö Skansen 5 för
perioden 2016-11-01 – 2019-12-31.
Reservationer
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Regionfastigheter har i samverkan med Nässjö kommun arbetat
fram ett hyresavtal mellan Region Jönköpings län där Nässjö
kommun hyr 970 kvm i fastigheten Nässjö Skansen 5 för ett
HVB-hem. Förslaget är att regionstyrelsen godkänner detta och
att Nässjö kommun tillträder lokalerna 2016-11-01.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2016-09-14
 Tjänsteskrivelse 2016-09-05
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Hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Nässjö
kommun avseende Nässjö Skansen 5

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén (SD) yrkar avslag till hyresavtalet.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och finner
att styrelsen styrelsen bifaller föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfastigheter
§131

Avtal rörande formuläret EQ-5D mellan Region
Jönköpings län och QRC Stockholm –
Swespine
Diarienummer: RJL 2016/2835
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 Anta ”Underlicensieringsavtal mellan kvalitetsregister
och QRC Stockholm om användning av EQ-5D inom
kvalitetsregistret” avseende kvalitetsregistret Swespine
enligt bilagt förslag.
Sammanfattning
Region Jönköpings län (regionen), och i förlängningen
regionstyrelsen, är centralt personuppgiftsansvarigt för det
nationella kvalitetsregistret Swespine.
Kvalitetsregistret Swespine använder sig, i likhet med ett stort
antal andra nationella kvalitetsregister, av en enkät (ett
frågebatteri) som heter EQ-5 D. Enkäten har tagits fram av
EuroQol Foundation. För att användningen av enkäten ska vara
licencierad har Quality Register Center Stockholm (QRC
Stockholm) tecknat avtal med Euroqol Research Foundation.
För att de enskilda nationella kvalitetsregistren ska få använda
sig av enkäterna i sina undersökningar måste avtal tecknas
mellan registren, företrädare för centralt personuppgiftsansvarig
och QRC Stockholm. En förutsättning för att kvalitetsregistret
Swespine ska få använda sig av enkäten är alltså att aktuellt
underlicensieringsavtal antas av regionstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2016-09-14
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-16
Beslutet skickas till
QRC Stockholm
§132

Avtal rörande formuläret EQ-5D mellan Region
Jönköpings län och QRC Stockholm – RiksSår
Diarienummer: RJL 2016/2841
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 Anta ”Underlicensieringsavtal mellan kvalitetsregister
och QRC Stockholm om användning av EQ-5D inom
kvalitetsregistret” avseende kvalitetsregistret RiksSår
enligt bilagt förslag.
Sammanfattning
Region Jönköpings län (regionen), i förlängningen
Regionstyrelsen, är centralt personuppgiftsansvarigt för det
nationella kvalitetsregistret RiksSår.
Kvalitetsregistret RiksSår använder sig, i likhet med ett stort
antal andra nationella kvalitetsregister, av en enkät (ett
frågebatteri) som heter EQ-5D. Enkäten har tagits fram av
EuroQol Foundation. För att användningen av enkäten ska vara
licencierad har Quality Register Center Stockholm (QRC
Stockholm) tecknat avtal med Euroqol Research Foundation.
För att de enskilda nationella kvalitetsregistren ska få använda
sig av enkäterna i sina undersökningar måste avtal tecknas
mellan registren, företrädare för centralt personuppgiftsansvarig
och QRC Stockholm. En förutsättning för att kvalitetsregistret
RiksSår ska få använda sig av enkäten är alltså att aktuellt
underlicensieringsavtal antas av Regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2016-09-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-01
Beslutet skickas till
QRC Stockholm
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Rekommendation till landsting och regioner om
deltagande i och stöd för en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning
Diarienummer: RJL 2016/2004
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 Anta rekommendationen samt att densamma behandlas
i budget för 2017.
Sammanfattning
Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
innebär att landstingen/regionerna gemensamt identifierat och
långsiktigt säkerställer finansiering för de verksamheter och
funktioner de vill samverka kring och samordna med stöd av
Sveriges Kommuner och Landsting – SKL.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2016-09-14
 Rekommendation från SKL daterad 2016-06-10
Beslutet skickas till
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

§134

Sammanträdesplan 2017
Diarienummer: RJL 2016/2888
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 Fastställa sammanträdesplan för 2017 för regionstyrelsen
och regionstyrelsens arbetsutskott.
 Föreslår regionfullmäktige att fastställa föreslagna
sammanträdesdatum i enlighet med bilaga.
Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2017 har tagits fram för beslut i
styrelse/nämnder samt förslag till regionfullmäktige att fastställa
datum för 2017.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2016-09-14
 Tjänsteskrivelse inkl sammanträdesplan daterad
2016-09-06
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§135

Remiss - Regional indelning - tre nya län SOU
2016:48
Diarienummer: RJL 2016/2402
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 godkänna föreliggande yttrande som svar på remissen
SOU 2016:48 Regional indelning – tre nya län som svar
till Finansdepartementet.
Reservationer
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad remiss och ser positivt på förslaget med de
synpunkter som lämnas i yttrandet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2016-09-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-10
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén (SD) uttalar och yrkar följande:
”Sverigedemokraterna yrkar på att utsänt förslag kompletteras
med nedanstående synpunkter som inarbetas i yttrandet.
Låt folket avgöra
Region Jönköpings län delar inte kommitténs analys om sex
jämnstarka landsting.
En ändring i landstingsindelningen för enligt indelningslagen ske
endast om ändringen kan antas medföra bestående fördel för ett
landsting eller en del av ett landsting eller andra fördelar från
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allmän synpunkt.
Vår sammanvägda bedömning av Indelningskommitténs förslag
är att det inte finns någon anledning att genomföra förslaget och
att det kan innebära bestående nackdelar.
Den föreslagna länsindelningen innebär stora förändringar i
medborgarnas möjliget att påverka verksamheten.
Det framförs i betänkandet att jämnstarka regioner får likvärdig
möjlighet att påverka riksdagen. Med dagens inledning påstås de
mindre regionerna ha svårt att få sin röst hörd.
Detta är ett demokratiskt problem där dialogen med
riksdagsledamöterna brister. Lösningen på sådana problem står
därför att finna i de respektive partiernas organisation och en
välfungerande tjänstemannaorganisation på riksnivå, inte i
bildandet av större regioner.
Hälso- och sjukvården har ytterst lite att tjäna på större
organisationer. Samarbete över nuvarande länsgränser finns
redan och kan vidareutvecklas vid behov.
Avståndet mellan medborgare och beslutsfattare kommer att bli
betydligt längre än idag. Samma sak händer för Region
Jönköping om ”Östra Götaland ” blir verklighet.
Vidare ser vi hur små företag och organisationer riskerar att få
svårare att påverka den regionala utvecklingen. Likaså de små
kommunerna.
Region Jönköpings län anser att frågan om ny länsindelning har
så stor påverkan på länsmedborgarna att frågan borde avgöras i
en folkomröstning innan beslutet tas.”
Carina Ödebrink (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Martin Hytting (M) vill få följande antecknat till protokollet.
”Undertecknad vill framhålla att detta ärende saknar ett
underifrånperspektiv och är ett intrång i det kommunala
självstyret, vilket i sin tur regleras i grundlag. Jag vill framhålla
att ett sammanhållet Jönköpings län fortfarande är det bästa
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alternativet för kommunmedlemmar i Jönköpings län. Samverkan
kan även fortsättningsvis ske via gränsöverskridande samverkan
på frivillig väg.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
§136

Resultatbalansering 2015
Diarienummer: RJL 2016/2890
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 godkänna resultatbalansering enligt redovisat förslag
Sammanfattning
I verksamhetsberättelser för 2015 återredovisar
verksamhetsområdena till regionstyrelsen hur verksamheten
genomförts under 2015.
Regionstyrelsen har att besluta om vilket finansiellt resultat för
respektive verksamhetsområde som ska balanseras till
nästkommande år.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2016-09-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-06
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret/ekonomi

Vid protokollet

Linda Byman
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Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Jeanette Söderström

ordförande
Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign

